
San Juan C.A.R.E.S

(піклується)
Прокрутіть мишкою або використовуйте стрілку 

вниз на клавіатурі для доступу до ресурсів

Ukrainian



San Juan C.A.R.E.S.

● Тримайте контакт із вчителем на період закриття шкіл

○ Викладачі доступні для віртуальної підтримки 

з 8: 30-10: 30 та 12:30 - 14:30. З 18 березня до 3 

квітня.

○ Інформація про зміст уроків, які ваші вчителі 

використовуватимуть для надання годин 

викладання, будуть доступні 18 березня.

● Перевірте окружну веб сторінку відносно доповнень 

та докладної інформації.



● Запитання які потрібно задати вашому вчітелю

○ Що необхідно повторити?

○ Де є можу отримати більше інформації?

○ Що я можу зробити, щоб закріпити знання, того що 

ми вже вивчили?

○ Що я побачив і не зрозумів?

San Juan C.A.R.E.S.



● Прочитайте та повторіть

○ Прочитайте книгу і перекажіть історію комусь із сім’ї

○ Огляд майбутніх тестів та проектів

○ Перегляньте конспект класу

San Juan C.A.R.E.S.



Додатковий матеріал
○ California Department of Parks and 

Recreation: Віртуальні екскурсії до 

прибережних та океанських парків 

○ Tour The Collection at The National Gallery 

of Art Ви можете здійснити пошук за 

художником, назвою чи темою.

○ John Muir Exhibit: Ця експозиціє Клубу 

Сьєрра пропонує стислу історію про 

життя, твори та подорожі Мюра. Знайдете 

аудіо, відео та текст.

○ Virtual field trips

○ Проведення віртуальне знайомство из

коледжами

○ Tour The American Museum of Natural 

History Ви можете знайти 360 градусні 

екскурсії по діограмам, картинам та 

відеоуроки.

○ Reach the World Плавайте по всьому світу 

на 43-футовому вітрильнику та 

знайомлягись із екіпажем. Ви знайдете 

окремі центри для викладачів та студентів.

○ Monterey Bay Aquarium вебкамери. Десять 

живих камер на вибір, ви можете відчути 

диво океану, де б ви не знаходилися.

○ Virtual Art Museums

San Juan C.A.R.E.S.

http://www.ports.parks.ca.gov/
http://www.nga.gov/collection/
https://vault.sierraclub.org/john_muir_exhibit/
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/preview?fbclid=IwAR0Or-9HIlxLCo8pZ8SIqStgBBNsNZM4qiCZg82O60JlD6kIvtPzVAur9xc&pru=AAABcQPRydw*8pivPM9Qoi5oEes1ld8Rdg
http://www.amnh.org/
https://www.reachtheworld.org/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.bookshark.com/blog/virtual-art-museums/


● Піклування про себе

○ Майте достатньо сну

○ Мийте руки

○ Пийте достатньо води

○ Тримайте соціальну дистанцію

San Juan C.A.R.E.S.



Потрібен Інтернет?

Наступні компанії в нашому регіоні пропонують безкоштовний Інтернет та / або достатню швидкість, 

щоб забезпечити студентам та іншим, хто працює з дому, доступ під час самоізоляції.

● Comcast пропонує своїм клієнтам пакет "Інтернет-базовий" безкоштовно для нових клієнтів 

протягом наступних декількох тижнів, із підвищенням швидкості завантаження даних за цей час. 

Поточні клієнти програми «Інтернет-програми Essentials» тепер отримають швидший звязок та 

завантаження протягом наступних декількох тижнів. Крім того, точки (hot spots) доступу до Xfinity

в даний час доступні всім, навіть тим, хто не є клієнтами Xfinity. Дивіться карту місць доступу тут.

● Sprint пообіцяв не припиняти доступ, якщо клієнти не зможуть оплатити рахунок. Вони також 

тимчасово знімають обмеження даних і забезпечують, щоб кожен пристрій, що підтримує 

мобільну точку, мав можливість функціонувати як мобільна точка доступу протягом наступних 

двох місяців, навіть якщо клієнт не встановив її як точку доступу. (20GB ліміт). 

● T-Mobile: надає необмежену кількість у передачі даних протягом наступних двох місяців і 

можливість використовувати мобільний пристрій, який підтримує точку доступу, як мобільну 

точку доступу протягом наступних двох місяців (20GB ліміт)

https://www.internetessentials.com/covid19
https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response


1. Загальна інформація (доступні англійською, китайською та іспанською мовами) від 

Центрів контролю захворювань. Також перейдіть до "багатомовних ресурсів" для 

отримання додаткової інформації.

2. Рзомова із дітьми про Coronavirus Disease 2019 від Центрів контролю 

захворювань (CDC)

3. Поясненнє про COVID-19 (coronavirus) від Національної асоціації шкільних 

психологів 

4. How to talk to your kids about coronavirus від каналу PBS

5. Вісімь рекомендацій як заспокоїти дітей коли розповідаєте про коронавірус від 

UNICEF

6. How to talk to your teens about coronavirus від Harvard Health Publishing

7. How to talk to kids and teens about coronavirus від сайту Психологія Сьогодні зі 

стратегіями, розділеними за віковою групою

Ресурсі для того щоб пояснити COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192
https://www.psychologytoday.com/us/blog/smart-parenting-smarter-kids/202003/how-talk-kids-and-teens-about-the-coronavirus


Перейдіть до академічних ресурсів, щоб 

підтримувати навички навчання та практики

Ресурси для різних класів та на різні уроки

Початкова освіта

TK-2ий класи

3ій-5ий класи

6ий-8ий класи

9ий – 12ий класи

When you see the icon 

below, you can click it 

to return to this page.



Ресурси для декількох класів та предметів

● Khan Academy

● BrainPop

● Online ресурси від бібліотек Sacramento Public Library

(посилання переходить до папки з інформацією про 

доступ на різних мовах)

● Scholastic навчайтесь вдома: Pre-K та K; Класи 1-2; 

Класи 3-5; Класи 6+

● Bowseat.org зміст (мистецтво, усі класи)

https://www.khanacademy.org/
https://www.brainpop.com/
https://drive.google.com/open?id=1I3USyytZyM-2Kl37a2BGSZRriF6U_k3M
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-6-12.html
https://docs.google.com/document/d/1tbwqNobLYW0vFzqRxzw2jyBvhEodrGWITMEZdJXtyeI/edit


Learning Genie (інструмент зв’язку, який використовується

програмою та сім'ями)

Рекомендації для читання вголос(посилання переходить 

до папки з порадами на кількох мовах)

Початкова освіта (ECE)

https://www.learning-genie.com/


● Математика
○ Mr. Math Blog

○ iXL

○ Math games from PBS

○ iReady

● ELD – англійська мова
○ Starfall

○ Online Books from Tumblebook Library

○ BrainPop ELL

○ https://www.learningchocolate.com/

● PE фізкультура
○ GoNoodle

○ Cosmic Kids

○ Open PhysEd

● ELA/ELD ресурси по 

англійській мові:  
○ OpenLibrary

○ Author Read Aloud Schedule

○ Starfall

○ Tips for reading out loud to your child

(посилання переходить до папки з 

порадами на кількох мовах)

● Наукові предмети
○ Ask Doug videos

○ Mystery Science Lessons

● Музика
○ Classics for Kids

○ Sing and Move with Ms. Lorentzen

○ Carnegie Hall Activities

○ Chrome Music Lab

● Мистецтво
○ Art for Kids hub

TK-2ий класи

http://www.mrmathblog.com/
https://www.ixl.com/
https://pbskids.org/games/math/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://www.starfall.com/h/
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://ell.brainpop.com/
https://www.learningchocolate.com/
http://gonoodle.com
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://openphysed.org/activeschools/activehome
https://openlibrary.org/
https://docs.google.com/document/u/1/d/1MrM7Ypu3uoEEwbyLQ6sxkx8d-sePrP2J64WQrb6dNfI/preview?fbclid=IwAR33btlf0yhLk5AG5NcBleqFjAtt8FZP7i-PHi43XB-segrtjzu7Ykp1Jfg&sle=true
https://www.starfall.com/h/
https://drive.google.com/drive/folders/1gnqVCRudT47ThoFZBUP6ak3GDAHAGQqK?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.classicsforkids.com/
https://www.youtube.com/user/llorentzen/videos?fbclid=IwAR0elH2F-PTnD1y8krOCS_3FXQhG4tWsUHpSw5jrZqWstsZuR2yKqz_fgoo
https://www.carnegiehall.org/Education/Educators/Music-Educators-Toolbox/Resources?fbclid=IwAR1BEjUF0t7G9btyfXoRr82WoVurLXps3LugL-0hvnw64QUoyBOOrXyl8Jw
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.artforkidshub.com/


● Математика

○ Mr. Math Blog

○ iXL

○ Math games from PBS

○ Learn Zillion

○ iReady at home

● ELD англійська мова
○ Online Books from Tumblebook Library

○ BrainPop ELL

○ https://www.learningchocolate.com/

● PE фізкультура
○ GoNoodle

○ Cosmic Kids

○ Open PhysEd

● Art мистецтво
○ Art for Kids hub

● ELA/ELD ресурси:  
○ OpenLibrary

○ iReady at home

○ LearnZillion

○ ManyBooks

○ Read, Wonder, and Learn

● Наукові предмети
○ Ask Doug videos

○ Mystery Science Lessons

● Історія та суспільствознавство
○ Ted-ED Videos

○ SchoolYard Rap

● Музика
○ Classics for Kids

○ Carnegie Hall Activities

○ Dr. Selfridge Music

○ Chrome Music Lab

3rd-5th grades

http://www.mrmathblog.com/
https://www.ixl.com/
https://pbskids.org/games/math/
https://learnzillion.com/resources/99913-math-instructional-videos/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://ell.brainpop.com/
https://www.learningchocolate.com/
http://gonoodle.com
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://openphysed.org/activeschools/activehome
https://www.artforkidshub.com/
https://openlibrary.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://learnzillion.com/resources/81666-english-language-arts-guidebook-units/
https://manybooks.net/
https://www.katemessner.com/read-wonder-and-learn-favorite-authors-illustrators-share-resources-for-learning-anywhere-spring-2020/
https://mysteryscience.com/mini-lessons
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://ed.ted.com/lessons?_=1583953458326&category=history&content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date
https://www.youtube.com/channel/UCmQ-LsLiBqpzR-SOwDqnUUw
https://www.classicsforkids.com/
https://www.carnegiehall.org/Education/Educators/Music-Educators-Toolbox/Resources?fbclid=IwAR1BEjUF0t7G9btyfXoRr82WoVurLXps3LugL-0hvnw64QUoyBOOrXyl8Jw
https://www.youtube.com/channel/UCqipAeDrpKzXr7wR3yl6vVw
https://musiclab.chromeexperiments.com/


● Математика
○ Mr. Math Blog

○ iXL

○ Desmos

○ Learn Zillion

○ iReady

● ELD англійська мова
○ USA Learns

○ Learn English Teens

● Наукові предмети
○ Amplify Science (students access through their 

San Juan Portal login)

● Іноземна мова
○ Duolingo

○ Quizlet (знайдіть картки для вибраної мови)

● Мистецтво
○ The virtual instructor (sketchbook)

● ELA/ELD ресурси анг. мови:  
○ OpenLibrary

○ i-Ready.com/AtHome

○ LearnZillion

○ ManyBooks

● Історія та суспільствознавство
○ Ted-ED Videos

○ SchoolYard Rap

○ Digital Public Library of America

● PE фізкультура
○ GoNoodle (до 12 років)

○ Darebee Fitness Videos

● Музика
○ Music Lessons

○ Dr. Selfridge Music

○ SmartMusic

○ Music Tech Teacher

6ий-8ий класи

http://www.mrmathblog.com/
https://www.ixl.com/
https://www.desmos.com/
https://learnzillion.com/resources/99913-math-instructional-videos/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://www.usalearns.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?_ga=2.181663780.2037507984.1583951055-1313146406.1583951055
https://www.duolingo.com/
https://quizlet.com/
https://thevirtualinstructor.com/blog/the-sketchbook-medley
https://openlibrary.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://learnzillion.com/resources/81666-english-language-arts-guidebook-units/
https://manybooks.net/
https://ed.ted.com/lessons?_=1583953458326&category=history&content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date
https://www.youtube.com/channel/UCmQ-LsLiBqpzR-SOwDqnUUw
https://dp.la/exhibitions
http://gonoodle.com
https://www.youtube.com/channel/UCXe7DaqwzCQUkneU38FeUGg/videos
https://www.musictheory.net/
https://www.youtube.com/channel/UCqipAeDrpKzXr7wR3yl6vVw
https://www.smartmusic.com/
http://www.musictechteacher.com/index.htm


● Математика
○ Mr. Math Blog

○ iXL

○ Desmos

○ Learn Zillion

○ iReady at home

● ELD англійська мова
○ USA Learns

○ Learn English Teens

● Наукові класи
○ Bozeman Science

● Іноземна мова
○ Duolingo

○ Quizlet (search for language card sets)

● Мистецтво
○ The virtual instructor (sketchbook)

● ELA/ELD ресурси:  
○ OpenLibrary

○ iReady at home

○ ManyBooks

● Історія та суспільствознавство
○ Georgia Virtual Learning

○ Ted-ED Videos

○ SchoolYard Rap

○ Digital Public Library of America

● Фізкультура
○ Darebee Fitness Videos

● Advanced Placement courses
○ Fiveable (a site to prepare for AP exams)

● Музика
○ Music Lessons

○ SmartMusic

○ Music Tech Teacher

9ті-12ті класи

http://www.mrmathblog.com/
https://www.ixl.com/
https://www.desmos.com/
https://learnzillion.com/resources/99913-math-instructional-videos/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://www.usalearns.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?_ga=2.181663780.2037507984.1583951055-1313146406.1583951055
http://www.bozemanscience.com/
https://www.duolingo.com/
https://quizlet.com/
https://thevirtualinstructor.com/blog/the-sketchbook-medley
https://openlibrary.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.i-2DReady.com_AtHome&d=DwMFAg&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=X-IijrUdnsCRglIDdJ5snWYjo_DZiu6QTFbzo2Q_tew&m=QKtosgt1Up2qpGh9teqIHd6UmhirIEr5Mro7PRp5FqQ&s=d2oLirogh5plJTCFkNGB0i2O2-TZBxEWg7OggNgg4IU&e=
https://manybooks.net/
http://www.gavirtuallearning.org/Resources/SharedEconomics(SSCopy).aspx
https://ed.ted.com/lessons?_=1583953458326&category=history&content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date
https://www.youtube.com/channel/UCmQ-LsLiBqpzR-SOwDqnUUw
https://dp.la/exhibitions
https://www.youtube.com/channel/UCXe7DaqwzCQUkneU38FeUGg/videos
https://fiveable.me/
https://www.musictheory.net/
https://www.smartmusic.com/
http://www.musictechteacher.com/index.htm

